REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZABAWA TO PODSTAWA”
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie
plastycznym pod nazwą „Zabawa to podstawa”.
2. Organizatorem Konkursu jest Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o. w Goleniowie.
3. Cele Konkursu:
a) propagowanie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu na placach zabaw,
b) rozwijanie twórczej inicjatywy dzieci, pomysłowości, kreatywności,
c) wdrażanie do odpowiedzialności za środowisko lokalne i otoczenie,
d) promocja Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 13 lat.
2. W konkursie mogą brać udział dzieci – mieszkańcy budynków będących w zasobach
Goleniowskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., tj. budynków
zlokalizowanych przy ul. Szarych Szeregów 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17 oraz Szkolnej 40.
3. Uczestnictwo w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej zachęcającej do
spędzania wolnego czasu na placu zabaw, spełniającej warunki określone w niniejszym
regulaminie oraz złożeniu jej u organizatora konkursu.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Prace złożone (nadesłane) na konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie
wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w innych konkursach.
6. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową.
7. Technika wykonania pracy plastycznej dowolna (płaska).
8. Format pracy - A3 lub A4.
§ 3. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Każda prac musi być opatrzona na odwrocie danymi autora pracy (imię, nazwisko, wiek,
adres zamieszkania – wg. metryczki stanowiącej Załącznik nr 3 do regulaminu).
2. Pracę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (koperta, teczka) i złożyć w sekretariacie
w siedzibie organizatora: Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o., ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów.
3. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawach konkursu: Joanna Krępa, tel.: 91 466 47 47.

4. Do każdej pracy należy bezwzględnie dołączyć podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1
i 2). Brak oświadczeń będzie skutkować odrzuceniem pracy.
5. Termin dostarczania prac: do 31 marca 2019 r. (decyduje data wpływu pracy do
organizatora).
6. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
7. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 5 kwietnia 2019 r.
8. Organizator nie zwraca autorom prac zgłoszonych do konkursu. Zgłoszenie prac do
konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa
własności złożonego egzemplarza pracy konkursowej.
§ 4. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Organizator przyzna trzy nagrody główne (I, II i III miejsce) oraz trzy wyróżnienia.
2. Prace plastyczne oceni komisja konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu GTBS.
3. Z obrad komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół. Protokół będzie
przechowywany w siedzibie organizatora.
4. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
 zgodność z tematem,
 kompozycja i ogólny wyraz artystyczny,
 oryginalność,
 estetyka.
5. Laureatom nagród głównych konkursu przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy
natomiast laureatom wyróżnień przyznane zostaną upominki i dyplomy.
6. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną ogłoszone i opublikowane w terminie
do 5 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej www.tbs.goleniow.pl
7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora w odrębnie ustalonym
terminie.
§ 5. PRAWA AUTORSKIE
1. Przekazanie pracy plastycznej na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez
opiekuna prawnego autora pracy oświadczenia (Załącznik nr 1), że przysługuje mu prawo
majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora organizatorowi
nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie
pracy konkursowej na następujących polach:
a) druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie;
b) upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających się
do upowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie
do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);
c) prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami konkursu oraz
zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
2. Realizacja konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych, co
wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2).

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udziału w konkursie i przekazanie pracy jest równoznaczne z akceptacją postanowień
regulaminu i zasad w nim zawartych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków
uczestnictwa w konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu. Zmienione
postanowienia regulaminu obowiązują od momentu poinformowania uczestników
drogą mailową, z tym że nie mogą one naruszać praw nabytych przez uczestników;
b) nierozstrzygnięcie konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac;
c) odwołania konkursu bez podania przyczyny;
d) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

PREZES ZARZĄDU
inż. Magdalena Miklaszewska

Załącznik nr 1
Zgoda opiekuna prawnego na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej
uczestniczącej w konkursie plastycznym „Zabawa to podstawa” i oświadczenie o
przeniesieniu praw autorskich
Imię i nazwisko opiekuna prawnego
................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego*............................................................................................................
w związku z udziałem w konkursie plastycznym „…”, którego organizatorem jest
Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane
podczas projektu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Goleniowskiego TBS,
wykorzystane w materiałach informacyjnych i promocyjnych Goleniowskiego TBS
(publikacje, internet, w tym media społecznościowe).
W przypadku, gdy w wyniku realizacji działań edukacyjnych w ramach konkursu dojdzie do
powstania utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1191), udzielam Goleniowskiemu TBS
nieodpłatnie, pełnej niewyłącznej licencji do utworu na czas nieoznaczony i bez ograniczeń
terytorialnych, na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Podpisanie oświadczenia jest obowiązkowe.
Miejscowość, data ………………………………………. Podpis …………………………………..

Załącznik nr 2
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w tym danych wrażliwych oraz mojego dziecka/podopiecznego*
……………………..……..................................................
(imię i nazwisko dziecka/podopiecznego)

przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą przy
ul. Wincentego Witosa 7, 72-100 Goleniów w celu realizacji, ewaluacji i sprawozdawczości
konkursu plastycznego „Zabawa to podstawa”
Oświadczam również, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym prawie do
dostępu treści danych osobowych oraz ich poprawiania, a także , że podanie danych
osobowych jest obowiązkowe.
Podpisanie oświadczenia jest obowiązkowe.
Miejscowość, data ………………………………………. Podpis …………………………………..

Załącznik nr 3

----------------------------------------------------------

METRYCZKA DO ZAMIESZCZENIA NA ODWROCIE PRACY KONKURSOWEJ
Imię i nazwisko
autora pracy (wiek)

Imię i nazwisko opiekuna
prawnego,
nr telefonu kontaktowego lub
adres email *

Adres zamieszkania*

Podpis opiekuna
prawnego

* dane kontaktowe będą wykorzystane w celu poinformowania laureatów o wynikach
konkursu oraz terminie wręczenia nagród.

